
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                     

 

    ANUNȚ RECRUTARE 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. este operatorul de transport 
și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania 
gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură 
schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul 
energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic 
Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând 
permanent producția de energie cu cererea. 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcţiei Pieţe de Energie (DPE) - 
Departamentul Pieţe de Energie (DPE) - Dezvoltare Pieţe (DP), locația București, am demarat selecția 
pentru ocuparea unui post de:  

Specialist 
 Principalele responsabilități ale postului: 

 răspunde de păstrarea contractelor de alocare şi urmărirea derulării acestora; 

 răspunde de alocarea capacităţii nete de transfer (NTC) şi a capacităţii disponibile de transfer (ATC), 
privind:  

- calcularea capacităţilor disponibile şi publicarea acestora pe site-ul companiei; 
- definirea licitaţiilor lunare şi anuale în platforma electronică Damas; 
- verificarea şi publicarea rezultatelor licitaţiilor organizate; 
- publicarea capacităţilor rămase disponibile după organizarea licitaţiilor lunare şi anuale; 

 publicarea documentelor privind contractul de alocare a capacitatilor de interconexiune, procedurile 
de alocare a capacităţii de interconexiune şi convenţiile cu vecinii privind alocarea capacităţilor de 
interconexiune; 

 facturarea în cadrul proiectului “proiectelor de cuplare pieţe”; 

 accesarea notelor de decontare de pe platformele burselor de energie; 

 accesarea rapoartelor zilnice de pe platformele de piaţă privind tranzacţiile realizate în cadrul pieţelor 
cuplate de energie electrică; 

 verificarea transferurilor drepturilor de capacitate între participanţii în platforma electronică Damas şi 
operarea acestora în macheta drepturilor totale lunare de capacitate; 

 întocmirea machetei lunare privind veniturile din alocarea de capacitate şi transmiterea către DRAR şi 
ENTSO-E în vederea raportărilor către ANRE; 

 întocmirea machetei trimestriale privind alocare de capacitate şi transmiterea către BNR; 

 transmiterea la OTS vecini a rezultatelor licitaţiilor şi a drepturilor de capacitate câştigate în cadrul 
licitaţiilor coordonate comune; 

 verificarea capacităţilor alocate de OTS vecini, operarea acestora în machetele aferente şi 
transmiterea lor către activitatea Monitorizare pieţe din cadrul UNO DEN; 

 participă la analiza acordurilor cu OTS vecini privind alocarea de capacitate şi întocmeşte regulile de 
licitaţie pe termen lung; 

 răspunde de  machetele  transmise către activitatea Monitorizare pieţe din cadrul UNO DEN; 

 întocmeşte machetele de facturare pentru licitaţiile intrazilnice, zilnice, lunare şi anuale şi emite facturi 
către participanţii caştigători la licitaţiile menţionate; 

 informează OTS vecini despre veniturile încasate în fiecare luna la licitaţiile comune; 

 emite facturi către OTS vecini pentru încasarea veniturilor obţinute de aceştia la licitaţiile comune în 
fiecare lună; 

 raspunde de aplicarea, în cadrul activităţii proprii, a politicilor şi a strategiei de dezvoltare aprobate a 
Companiei, precum şi a programelor aferente; 

 asigură analiza documentaţiilor în colectivele de specialitate; 



 

 

 participă în grupele de lucru constituite la nivelul ENTSO-E, ca urmare a punerii în aplicare a 
regulamentelor UE în domeniul pieţelor de energie; 

 participă în grupele de lucru, constituite la nivelul regiunilor de calcul de capacitate respectiv la nivelul 
Uniunii Europene din cadrul proiectelor rezultate din conţinutul Regulamentelor UE nr. 1222/2015 – 
„de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”, nr. 
1719/2016 – „de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung”, nr. 
2195/2017 – „de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică”, nr. 
943/2019 – „privind piața internă de energie electrică”; 

 participă în grupele de lucru, constituite la nivelul regiunilor de calcul de capacitate respectiv la nivelul 
Uniunii Europene, prin care sunt elaborate documente precum termeni de referinţă, metodologii, 
grafice de implementare, rapoarte de monitorizare implementare, proceduri, acorduri de colaborare, 
ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentelor UE nr. 1222/2015 – „de stabilire a unor linii 
directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”, nr. 1719/2016 – „de stabilire a 
unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung”, nr. 2195/2017 – „de stabilire a 
unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrica”, nr. 943/2019 – „privind piața 
internă de energie electrică”. 

 
Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

 studii superioare  în domeniul tehnic, nivel S/ECTS+M ; 

 experiență: minim 5 ani lucraţi; 

 cunoașterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN), cu deosebire 
activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem; 

 cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în domeniul urmăririi tranzacţiilor comerciale legate de 
asigurarea serviciului de transport al energiei electrice pe piaţa de electricitate, servicii de sistem 
tehnologice, dispecerizare, vânzare în contrapartidă, managementul congestiilor, piața angro, 
alocarea capacităţilor de transport transfrontaliere;  

 cunoaşterea organizaţiilor ENTSO-E, ACER, a activităţilor desfăşurate în cadrul acestora; 

 cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;  

 utilizare PC plus soft-uri de specialitate; 

 cunoaşterea avansată a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba 
engleză); 

 capacitate de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională; 

 capacitate de a lucra în echipă;  

 tact, diplomaţie şi abilităţi de întelegere / convingere; 

 capacitate de exprimare clară, de creare a unui mediu de lucru bazat pe încredere şi apreciere 
reciprocă;    

 capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii;  

 orientare spre sarcină, valoare şi soluţii;   

 autodisciplină, automotivaţie şi stabilitate în ceea ce priveşte modul de muncă; 

 spirit de iniţiativă, loialitate; 

 adaptabilitate şi promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu.  
 
Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți 
până la data de 25.06.2021 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă 
concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea 
postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Maria Mihalache (pe adresa de email: 
maria.mihalache@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021/3035488. 

CNTEE ”Transelectrica” – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului 
de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare. 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise 
(prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai 
cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După 
analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, dacă 
este cazul, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție. 


